Østerbyskolen
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Referat den 27. oktober 2020 kl. 17.30 – 19.00
Tilstede:
Forældrevalgte: fmd. Maja Oxholm, Mikkel Herold, Flemming Bruun Høtoft, Jan Pedersen (online), Lotte Kiel Kristensen,
Steen Lautrup, Anne-Emmanuelle Bertelsen
Skolen/Centret: Allan Lauenblad, Mette Kragh, Lasse Stokbæk Bekke, Henrik Olsen
Byrådsmedlem: Tina Bloch Gottschalk Assisterende sekretær: Annemette Krebs Jepsen
Elevrådet: Formand: Karoline Poder Næstformand: Shiwa Babaee Kontaktlærer Seyed Morteza Hashemi
Fraværende: Maja Oxholm, Lotte Kiel Kristensen, Tina Bloch Gottschalk

Mødested: Personalerummet
Forplejning kl. 17.00 – 17.30

Gæster / elevråd kl. 17.30

Kommende
møder:
2020:
24. november
2021:
26. januar
23. februar
30. marts
27. april
26. maj

Besøg af Lasse Roost og Heidi Jensen DGI konsulent.
Opfølgning på tidligere deltagelse i online SB møde, status på projektet ”Bevægelse er Vejen”. Der er
forskellige forløb i gang med foreningssamarbejde. Fx samarbejde med Vejen Atletik forening, dans,
basket for at få kendskab og indblik i foreningerne. Østerbyskolen startet certificeringsforløb på et år.
Heidi havde øvelse, der skulle laves to og to for at vise en point med projektet – bevægelse giver grin
og smil. Kompetence til livslang bevægelse.
Certificeringsprocessen består af 5 moduler. Hele personalegruppen var med i 1. modul. I 2. modul er
det bevægelsesudvalget. Bevægelsesudvalget skal herefter inspirere deres egne teams. Sidste modul
omhandler forankring.
Se pkt. om Askov Mudeaters.
Ønske fra SB om projektet kommer med som punkt på SB – møde i august/september næste år i
.2020
forhold til opfølgning/forankring.
Vigtigt at få forældrene med – også i forhold til forløbet med foreningerne. Det kunne være særskilte
arrangementer – som f.eks. forældreidrætsdage.
Ros til forløbene. Også samarbejde med SFO.
Forslag med bevægelse lørdagsskole – f.eks. næste gang.
Forslag om inspirationsvideoer til forældrerådene.
Elevråd – deltagelse af formand og næstformand.
Opfølgning på drøftelse om mobilfriskole.
Elevrådet kom med forslag om 6 regler, hvis der blev åbnet for mobiltelefoner. SB fastslog, at det
bliver der ikke.
Elevrådet opfordres til at arbejder videre med, hvad betyder det med tryghed m. mobiltlf. Kan man
opnå det på en anden måde end med mobiltelefon?
Der er altid mulighed for kontakt – klassetelefoner/lærere/kontoret.
Opfordring om at genopfriske af historien om mobilfri-skole.
Elevrådet vender tilbage med feedback vedr. tryghed.
Spørgsmål til elevrådet om skolens toiletter.
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Der er ikke nogen problemer med toiletterne.
Alle klasser har eget toilet. Det hjælper rigtigt meget.
Drøftelse af corona-træthed/corona-regler.
Hvordan holder vi hinanden fast i reglerne. Nogle elever er ligeglade.
Man må være sammen årgangsvis. Ikke blandet udover årgange.
Pauseområderne bliver yderligere opdelt, så eleverne ikke blandes på tværs af årgange.
Der findes en beskrivelse sammen med SB.
Ønske fra SB om påmindelser til eleverne og forældrene til at huske reglerne.

Besøg af Andst Børne- og Skolecenter - Der er kommet afbud fra Andst Børne- og Skolecenter. De
deltager ikke i møderne fremover, men arbejder på en ny samarbejdsløsning.
Afventer melding fra Andst.

Godkendelse
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
2. Godkendelse af referat fra 06.10.2020 - godkendt

Drøftelser/beslutninger
3. Opfølgning på punkt om fremtidigt samarbejde mellem bestyrelserne – se pkt. under gæster
4. Principper (fast pkt.) – Endelig godkendelse nyt princip vedr. badning.

SB ønsker undersøgelse af lærernes holdning i forhold til badning samtidig med eleverne. Det
undersøges til næste møde. Også i forhold til svømning.

Opfølgninger/evalueringer
5. Tilbud fra Askov Mudeaters – udsættes til næste møde.
6. Opfølgning fra sidste møde:

•

Formidlingsplan: Principper er lagt under dokumenter på Aula.
Statistik Aula. I forbindelse med arbejdet med elevbogen kan vi se, at det kun er meget få
forældre, der ikke er på Aula.
Teknisk er det ikke muligt at se statistik fx hvor mange der ser opslag på overblikke.
Fremover kan en kort info om Aula være med som fast punkt til forældremøder.

•

Kampagne cykellys – Flemming kommer om ca. 14 dage i forhold til brug af cykellys.
Opfølgning trafik – udfordringer med trafikken.
SB besluttede holde os på egen matrikel i forhold til trafik.

•

Opfølgning ombygning –Teknik og Miljø arbejder på udbudsmateriale.
Ventilationsfirmaet er i gang med at bruge projektet i forhold til reklame, så der er kontakt.
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AJ indkalder til møde ang. evaluering.

7. Økonomi – regnskab skole og kantine v. AJ – bilag vedlagt.
8. Aktuelt (fast pkt.))

Der bliver ændring i forhold til fotograferingen næste år. Stor opbakning fra SB.
9. Status personale v. MK

10. Årshjul for SB – (fast bilag)

•

Besøg af læringsteamet, (Vision og Mål - pæd.udviklingsplan)
LN, MK, TJ – udskydes til 2021.

•

DUA (Drift og udviklingsaftale) – MK – udvikling af læringskonference. Læringskonferencerne
starter op i næste uge. Og LOMA skolemad arbejdes der på med start i det nye år.

•

Temaaften med forældrerådet – ikke aktuelt pt.
Der arbejdes med branding/info Andst. Gerne med videomateriale, 6. klasserne har en kontakt.

•

Skolen har kontakt til en forældre, der arbejder prof. med video. Han vil gerne hjælpe.

•

Principper – punkt 4.

Nye initiativer/Eventuelt/Næste møde
11. Evt.

Punkter til næste møde:

